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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  2 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 4-2-2019 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 
1875/28-1-2019 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το 
άρθρο 75 του Ν.3852/10 για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισµός ενεργειών µετά την έκδοση της υπ’αρίθµ. υπουργικής αποφ. , 
αριθµ. οικ. 2/6748/∆ΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 194) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών. 

.………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………. 
      Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών, ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη:    
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Φώτιος Ιορδανίδης                              1.Σαββας Ζαµανιδης 
2. Μαρκος Βυρλιος  
3. Γεώργιος Θεοδοσιάδης   
4. Ευσταθιος Κατσιδης 
5. Καιδης Αποστολος 

 

6. Στέφανος Μπίγγας  
7. Σοφοκλής Σιδηροπουλος 
8. Γεωργιος Καραϊσκος 

 

  …………………………………………………………………………………………………            
   Το τακτικό µέλος κ. Τσοκτουριδης Ιωάννης δήλωσε κώλυµα και αντικαταστάθηκε από τον κ. Μάρκο Βυρλιο. 

Απόντος του Πρόεδρου, ο Αντιπρόεδρος Σοφοκλής Σιδηροπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 
εισηγούµενος το ανωτέρω ΕΚΤΟΣ ηµερήσιας διάταξης θέµα, για το οποίο όλα τα παρόντα µέλη συµφώνησαν να 
συζητηθεί, έθεσε υπόψη των µελών  την από 1-2-2019 επιστολή της ΚΕ∆Ε στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
«Σας αποστέλλουµε την υπ’ αριθµ. 135/31.1.2019 απόφαση του ∆.Σ. της ΚΕ∆Ε, που αφορά στην Απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών, κ. Γ. Χουλιαράκη, µε θέµα: «Καθορισµός λειτουργίας τραπεζικών 
λογαριασµών και ταµειακός προγραµµατισµός, των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται 
στην παράγραφο 10 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 όπως ισχύει» (2/6748/∆ΛΓΚ……….., ……….., καθώς 
και των νοµικών ενεργειών στις οποίες πρέπει να προβείτε.…..» 
Ο Αντιπρόεδρος τόνισε ότι η Οικονοµική Επιτροπή η οποία είναι κατ’ αρχήν  αρµόδια για την άσκηση ενδίκων 
µέσων (άρθρ. 72 ν. 3852/2010),µε απόφαση της µπορεί να παραπέµπει  το θέµα λόγω µείζονος σπουδαιότητας στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε  τη διάταξη του άρθρ. 72 παρ. 4 ν. 3852/2010: «Η Οικονοµική Επιτροπή µε 
ειδική απόφαση που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών της µπορεί να παραπέµπει συγκεκριµένο 
θέµα της αρµοδιότητας της στο δηµοτικό συµβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται 
από την ιδιαίτερη σοβαρότητα του.», λόγω µείζονος σηµασίας του θέµατος « Συζήτηση και λήψη απόφασης 
και προσδιορισµός ενεργειών µετά την έκδοση της υπ’αρίθµ. υπουργικής αποφ. , αριθµ. οικ. 
2/6748/∆ΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 194) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών , Γ. Χουλιαράκη» 
προτείνεται να παραπεµφθεί το θέµα προς συζήτηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 

 

Αριθµ. απόφ. 9/2019 

  Η  Οικονοµική Επιτροπή µετά  διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε  
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72  του Ν. 3852/2010 
2.Την από 1-2-2019 επιστολή της ΚΕ∆Ε 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 
 
 
 

Παραπέµπει το θέµα της αρµοδιότητάς της «Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισµός ενεργειών 
µετά την έκδοση της υπ’αρίθµ. υπουργικής αποφ. , αριθµ. οικ. 2/6748/∆ΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 194) 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών , Γ. Χουλιαράκη» στο δηµοτικό συµβούλιο του ∆ήµου Εορδαίας 
για τη λήψη απόφασης λόγω ιδιαίτερης σοβαρότητας του θέµατος. 

ΑΔΑ: 6ΓΗΜΩΡ6-ΩΦΙ



 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  9/2019 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΤΑ ΜΕΛΗ 

Φώτιος Ιορδανίδης 
Μαρκος Βυρλιος 

Γεώργιος Θεοδοσιάδης 
Ευσταθιος Κατσιδης 
Καιδης Αποστολος 
Στέφανος Μπίγγας 

                   Γεωργιος Καραϊσκος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΔΑ: 6ΓΗΜΩΡ6-ΩΦΙ
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